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رایگان
محرمانھ
علمی

(BePrepared)تحقیقات و پژوھش بھ پریپارد 

، از بھبود بیشتر برنامھ و آزمایش اثر بخشی انبرای 

برای شما این. ھر شخصی سؤاالتی پرسیده می شود

:بدان معنی است

Playدررایگانصورتبھرابرنامھ Store
.کنیددانلود

.بھ سؤاالت ورودی پاسخ دھید

.برنامھ استفاده کنیداز 

ماه دوباره بھ ۶ماه و ۳ھفتھ، ۴از بعد 
دھیدسؤاالت پاسخ 

پن از ھر نظر سنجی شما شانس دریافت کوبعد 
!یورو دارید۱۰-۱۵بھ ارزش 

داده ھا و اطالعات شما مطابق با استانداردھای 
مدرن در طول استفاده از اپلیکیشن محافظت می

ھیچ چیزی کھ شما در مورد خودتان اشکار . شود
.نکنید، منتقل نخواھد شد

...شما می خواھید

اھداف را خودتان تعیین کنید؟ 
الً چھ مصرف کمتری داشتھ باشید و یا چھ کام

ما را از مصرف دست بکشید، این اپلیکیشن ش
.کمک و ھمراھی می کند

نگاه کلی را حفظ کنید؟ 
این برنامھ بھ شما نشان می دھد کھ چقدر در 

.ماه مصرف کرده اید/ ھفتھ/ روز

اطالعات در مورد الکل و شاھدانھ؟ 
تاه آزمون پرسش و پاسخ و تعداد زیادی متن کو
با اطالعات کامالً  واضح در باره پیشنھادات

شودصحبت میمحتاتانھ کمک، قوانین و رفتار 

گزینھ ھای دیگری پیدا کنید؟ 
برنامھ شما را در زندگی روزمره ھمراھی می 
کند و از شما دعوت می کند چیزھای جدید را 

.امتحان کنید

آرامش؟ 
این برنامھ بھ شما اطالعات در مورد 

احساسات و مصرف می دھد و بھ شما نشان 
اه می دھد کھ چگونھ بدون الکل یا شاھدانھ کوت

.می آیید و بھ خودتان مسلط می شوید

پشتیبانی در محل سکونت؟ 
برنامھ شما را در مورد مراکز مشاوره در 
نزدیکی محل زندگی تان با زبانھای مختلف

!آگاه می کند

ما سکوت می کنیم و از داده 
!ھای شما محافظت می کنیم
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ی و مؤسساتی کھ با ھم از نظر کار(شرکا کار
)تخصصی ھمکاری می کنند

• Bonner Institut für Migrationsforschung und 
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:مسؤل مربوطھ شما برای کسب اطالعات و سؤاالت بیشتر
beprepared@katho-nrw.de

تغییر چیزی؟ 
یین برنامھ بھ شما کمک می کند اولویت ھا را تع

ی کنید و بدانید کھ واقعاً چھ چیزی چھ اھمیت
.دارد

www.beprepared-app.de


	Foliennummer 1
	Foliennummer 2

